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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Term-term Yang Sepadan 

2.1.1 Syair  

Syair yaitu puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat larik (baris) 

yang berakhir dengan bunyi yang sama (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syair). 

Lebih lanjut, Sofyuddin Yusof, dkk, (2009) menjelaskan definisi syair dari 

beberapa pendapat diantaranya al-Qadi al-Jurjaniy, syair adalah salah satu ilmu 

pengetahuan bangsa Arab, di dalamnya terkandung unsur-unsur ciptaan dan 

kepintaran yang menjadi teras kepada bangsa Arab (ahmad al-Syab 1964, 296). 

Qudamah bin Ja‟far pula mendefinisikan syair sebagai satu rangkaian kata-kata 

yang mengandungi wazan dan qafiah yang menggambarkan sesuatu idea 

(Muhammad Mandur t.th., 297).  

Syair sebagai sebuah karya sastra tentu saja tidak terlepas dari kedua unsur 

pembangun ini. Menurut Ahmad al-Iskandari dkk, ada 2 (dua) ciri yang melekat 

pada syair, pertama memperngaruhi rasa, kedua menggunakan pola-pola khusus 

(wazan). Ada 4 (empat) unsur pembangun syair yaitu: 

1. Agradh, yaitu tujuan. Tujuan ini mirip dengan tema dan struktur puisi. 

Ada beberapa tema yang digemari oleh penyair Arab, diantaranya tentang 

perempuan (nasib), narsis (fakhr), pujian (madh), ratapan (ritsa), ejekan 

(hija‟), permohonan maaf (I‟tidzar), penggambaran sesuatu (washf), dan 

nasehat (hikmah). 

2. ma‟ni wa akhila yaitu makna, sedangkan akhilah atau khayal adalah 

imajinasi. Maa‟ani dalam puisi sama dengan kandungan atau amanat yang 

ingin disampaikan oleh penyair. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syair
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3. Uslub al-fazh. Uslub adalah gaya bahasa, sedangkan alfazh adalah diksi 

atau pilihan kata. Gaya bahasa dan diksi erat kaitannya denga imajinasi. 

Imajinasi dalam syair biasanya disampaikan dengan cara bahasa yang 

khas, seperti menggunakan isti‟arah (metafora), tasybih (perumpamaan), 

majas dan kinayah. Pemilihan kata yang tepat dan juga gaya bahasa yang 

indah dalam syair, mampu mempengaruhi emosi dan perasaan 

pendengarnya. 

4. Wazan dan qafiyah. Wazan yaitu kumpulan taf‟ilah yang terdapat pada 

bait syair yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah ilmu Arudh. Wazan 

dinamakan juga dengan bahar atau al-buhu >r al-syi‟rah, yakni bentuk-

bentuk pola irama yng membentuk corak musim yang beraneka ragam 

dalam syair Arab (Buana, 2017, h. 90) 

Prinsip ini pula yang memberi makna pada substansi bahasa dan 

memungkinkan penggubahan sebuha syair. Dan syair yang sesungguhnya 

merupakan sarana untuk mengekspresikan pengetahuan yang benar-benar 

intelektual, direduksi menjadi sentimentalisme atau sekedar alat untuk 

mengekspresikan keanehan individual dan bentuk subyektivisme. Syair yang 

secara eksplisit bersifat didaktis atau sebaliknya berfungsi untuk menyampaikan 

pesan intelektual dan spiritual, maka logika dan syair saling melengkapi dan 

merujuk kepada Realitas yang mendasari keduanya (Nasr, 1993, h. 103). 
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Penyair Sufi Persia „Abd Al-Rahman Jami menulis: 

Apakah syair itu? Nyanyian seekor burung Intelek. 

Apakah syair itu? Perumpamaan alam keabadian. 

Dengan syair menjadi nyatalah nilai burung itu. 

Dan seorang menemukannya, tak peduli dari bak air kamar mandi 

ataukah dari taman bunga mawar 

Ia mengubah syair dari taman bunga ilahi; 

Ia memperoleh kekuatan dan maknanya dari pelataran yang suci. 

 

َٓ َٞ ؟ ِٗ دِ ْٞ جُ عُ  شُ ؼْ شِ  ---- ِٓ دِ ْٞ جُ عُ  شُ ؼْ شِ              دُ شِ خَ  ؽُ شَ اٟ  ٍُ ضَ ؟  ذِ ثْ اَ  يِ ِِ َٓ  ب  

َٝ  صَ اَ  ؽُ شَ َٓ  سُ ذَ هَ  دُ ْٞ ٠ شَ َٓ ---- ِخَ  ِٚ ثِ  ْٚ ًَ          ْٖ شِ ْٝ سُ  ا ًَِْ ٣َ  ذُ عْ سَ دَ  ِٖ ًَ ِٖ شَ ب   

َِ صِ  ذُ ا٣َ شَ ٠ عَ َٓ ---- ًَ َٓ                 دُ ْٞ ٌُ َِ َٓ   َٖ غَ ًَ ِٕ صَ  ذُ شَ ٠  دَّٞ هُ  َٝ  دُ َّٞ هُ  ُْ ٣ْ شِ حَ  ا  

Begitu juga dalam Tasawuf, syair dipandang sebagai buah pengamatan dan 

hasil „sekunder‟ ekspresi kebenaran kebenaran spiritual, dari seorang yang telah 

mencapai kebenaran itu dan hidup dalam keselarasan alam ( thab‟-I mawzun), 

yang dirasakan oleh mereka yang juga memiliki sifat selaras seperti itu. Syaikh 

Mahmu >d Syabistari, pengarang Gulsyan-I Raz (Taman Mawar Rahasia), yang 

merupakan salah satu dari karya besar syair Sufi Persia, menulis: 

Setiap orang tahu bahwa selama hidupku, tak pernah aku bermaksud 

mengubah syair, 

Meski tabiatku mampu untuk mengubahnya, jarang kupilih tuk menggubah 

syair. 

Hal tersebut tepat sekali karena syair merupakan buah dari visi spiritual 

sehingga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan intelektual, dan juga ntuk 

merangsang adanya „transformasi kimiawi‟ dalam jiwa manusia. Syair seperti itu 

mempengaruhi pengakuan jiwa manusia terhadap adanya kebenaran, sebuah 

pengakuan tujuan yang berkaitan dengan kepastian karena penggunaan kecakapan 
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logis manusia. Dapatlah dikatakan bahwa kata-kata yang logis mempunyai 

kekuatan denotasi dan konotasi, sementara dalam syair, kata-kata juga memiliki 

kekuatan sugesti dan penyadaran tentang pengetahuan intuitif yang ada dalam 

jiwa; sebuah kesadaran yang dapat disamakan dengan transformasi keadaan jiwa 

(Nasr, 1993, h. 107).  

 

2.1.2 Musik 

Musik yaitu suatu ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, 

kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang 

mempunyai kesatuan dan kesinambungan. nada atau suara yang disusun demikian 

rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang 

menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu) 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul). 

Musik memiliki tiga bagian penting, yaitu bit, ritme, dan harmoni. 

Kombinasi ketiganya akan menghasilkan musik yang enak. Musik yang baik 

adalah musik yang menyelaraskan ketiganya (Halimah, 2016, h. 2). 

Al-Qur’a>n sekalipun dalam prosodi tradisonalnya merupakan musik dan 

syair sekaligus, meskipun secara tradisional ia tidak diklasifikasikan sebagai 

keduanya namun, karena ia merupakan firman Tuhan, maka termasuk dalam 

kategori „diatas‟ seluruh kategori seni manusia. Seseorang hanya perlu 

memperlajari dunia Islam dalam berbagai fase sejarahnya atau pada masa kini 

untuk menyadari kehadiran musik dalam berbagai aspek tradisi yang sangat 

fundamental itu. Panggilan untuk shalat (al-Adzan) hampir selalu 

dikumandangkan dengan lagu, sebagaimana halnya dengan al-Qur’a >n al-Karim 

yang dengan melagukannya merupakan hidangan yang sangat bergizi bagi jiwa 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul
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kaum mukminin, sekalipun secara teknis melagukan al-Qur’a>n tidak pernah 

disebut sebagai „musik‟ tetapi mu >siqa atau Ghina‟ (Nasr, 1993, h. 165). 

2.1.3 Puisi  

Puisi yaitu ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, 

serta penyusunan larik dan bait. Gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih 

dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan 

pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, 

irama, dan makna khusus (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul).  

Dalam puisi dan metodologi Pengajaran B.P Situmorang membeberkan 

bahwa perkataan puisi berasal dari bahasa Yunani yang juga dalam bahasa Latin 

Poietes (Latin Poeta). Mula-mula artinya pembangun, pembentuk, pembuat. Asal 

katanya poieo atau poio atau poeo yang artinya membangun, menyebabkan, 

menimbulkan syair. Arti yang mula-mula itu lama-kelamaan semakin dipersempit 

menjadi hasil seni sastra, yang kata-katanya disusun menurut irama, sajak, dan 

kadang-kadang kata kiasan (Purba, 2010, h. 9-10) 

Setiap penyair atau penulis puisi membuat definisi masing-masing tentang 

puisi, baik definisi itu dikemukakan secara eksplisit atau tidak. Yang jelas, 

bagaimanapun pengertian puisi yang berbentuk dalam pikiran mereka akan 

memberi pengaruh terhadap bentuk puisi yang diciptakannya dan sekaligus akan 

memperngaruhi pula mutu dan sifat puisi-puisi mereka.  

Beberapa ahli yang merumuskan pengertian puisi menggunakan berbagai 

pendekatan. Slemat Mulyana (1956) memberi batasan puisi dengan menggunakan 

pendekatan psikolinguistik, karena puisi merupakan karya seni yang tidak saja 

berhubungan dengan masalah bahasa tetapi juga berhubungan dengan masalah 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul
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jiwa. Adapula yang menggunakan pendekatan structural, seperti William 

Worsworth, yang merumuskan pengertian puisi iatu kata-kata terbaik dalam 

sususan terbaik (Semi, 1988, h. 93). 

2.1.4 Sajak  

Sajak adalah salah satu bentuk karya sastra yang tidak terikat dengan 

aturan. Sajak sendiri termasuk ke dalam puisi Melayu. Dalam kamus 

besar bahasa Indonesia, sajak diartikan sebagai gubahan sastra yang berbentuk 

puisi dan sangat mementingkan keselarasan bunyi. Sajak juga dikenal sebagai 

suatu persamaan bunyi. Persamaan ini dapat pada awal kalimat atau akhir kalimat. 

(https://dosenbahasa.com/jenis-jenis-sajak).  

Demikian pula, Milton dalam paradise lost-nya memohon kepada Tuhan 

untuk memberikan daya penglihatan dunia ghaib yang kemudian digubah dalam 

sajak. 

Dan engkau wahai ruh yang mulia, yang lebih utama 

Daripada seluruh canda hati yang tulus lagi suci 

Ajarkan kepadaku, karena engkau mengetahui 

Akankah sangat lebih baik cahaya surgawi engkau 

Menyinari batin, dan pikiran melalui seluruh kekuatannya 

Bersinar, mata-mata pekerja, seluruh halimun pun kemudian 

Bersih dan bubar, sehingga aku dapat melihat serta dapat menceritaka 

Segala sesuatu yang gahib melalui tanda-tanda yang fana. 

2.1.5 Pantun 

Pantun yaitu bentuk puisi Indonesia (Melayu), tiap bait (kuplet) biasanya 

terdiri atas empat baris yang bersajak (a-b-a-b), tiap larik biasanya terdiri atas 

empat kata, baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan (sampiran) 

saja dan baris ketiga dan keempat merupakan isi 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pantun).  

 

https://dosenbahasa.com/jenis-jenis-sajak
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pantun
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Contoh pantun, yaitu: 

Asam kandis asam gelugur 

Ketika asam riang-riang 

Menangis orang di pintu kubur 

Teringat badan tidak sembahyang 

2.1.6 Gurindam  

Gurindam yaitu puisi yang terdiri atas dua baris, berirana a  a, kedua 

barisnya merupakan isi, baris pertama merupakan sebab dan baris kedua 

merupakan akibat, isinya berupa nasehat (Suryaman Dkk, 2013, h. 22). Berikut ini 

merupakan contoh gurindam yang berisi nasehat agama. 

Barang siapa mengenal diri 

Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari 

Barang siapa mengenal akhirat 

Tahulah ia dunia mudarat 

2.2 Tradisi Bangsa Arab 

2.2.1 Pasar Ukaz 

Secara garis besar wilayah jazirah Arab dibagi menjadi dua bagian, bagian 

utara dan bagian selatan. Arab bagian selatan lebih maju dibandingkan bagian 

utara, masyarakat Arab bagian selatan adalah masyarakat yang dinamis dan 

memiliki peradaban, serta kontak dengan dunia internasional, sementara orang-

orang Arab Utara mereka terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir 

(Arrasyid, 2018, h.4). Tradisi lain yang dimiliki bangsa Arab jahiliyah adalah 

berdagang. Untuk keperluan perdagangan ini bangsa Arab memiliki pasar-pasar 

dekat Mekkah salah satunya pasar Ukaz. Di pasar-pasar dagang biasanya juga 

diiringi dengan pasar sastra (suq al-adab) (Latifatul, 2017, h.149).  
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Pasar Ukazh adalah pasar yang paling terkenal, terletak di sebelah 

tenggara Kota mekkah dan 10 mil dari Thaif. Pasar ini tidak hanya sebagai tempat 

perdagangan social, tapi juga sebagai tempat diskusi sastra Arab secara umum, 

dimana orang-orang Arab berkumpul dan berlomba-lomba menunjukkan 

kehebatannya dalam berkhotbah dan berpuisi (Sangidu, 1988). Mereka 

mengepresikan syairnya dipasar Ukkadz yang terletak diantara Tha‟if dan 

Nakhlak. Syair-syair yang berkualitas tinggi kemudian digantung disekitaran 

Ka‟bah (Nasir, 2014, h. 41). Semua kegiatan kepenyairan itu dilestarikan dalam 

bentuk hafalan, jarang melakukan penulisan kecuali bagi syair-syair yang 

memenangkan perlombaan syair di pasar Ukazh biasanya ditulis kemudian 

diabadikan dan ditempelkan di dinding Ka‟bah yang dikenal dengan muallaqat. 

Istilah al-Mu‟allaqat (kalung) bermakna indahnya puisi-puisi tersebut serupa 

dengann perhiasan yang dikalungkan oleh wanita (Uyun, 2019, h. 434). Salah satu 

tokoh penyair terkenal ialah Qis bin Sa‟adah al-Iyadi ia sebagai khatib/penyair di 

pasar Ukaz (Sangidu, 1988, h. 20). 

Maka orang-orang Arab zaman Jahiliyah memiliki pasar-pasar sebagai 

pusat perdagangan, pusat perdagangann yang terkenal yaitu pasar Ukazh, 

Majannah, dan Zul Majaz. Diantara tiga pasar ini yang paling banyak 

pengunjungnya adalah pasar Ukazh. Pasar ini dikunjungi orang-orang Arab dari 

berbagai daerah di seluruh Arab (Arrasyid, 2018).  

2.2.2 Syair Sebelum Datangnya Islam 

Para sejarawan sepakat bahwa yang dimaksud dengan jahiliyah adalah 

periode sejarah Arab sebelum datangnya agama Islam (Buana Cahya, 2011). Jika 

dilihat secara asal usul keturunan, masyarakat Arab dapat terbagi kepada dua 
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golongan besar. Golongan pertama adalah Qathaniyun atau keturunan Qathan dan 

golongan kedua adalah Adnaniyun atau keturunan Ismail bin Ibrahim. Saat itu, 

letak wilyah yang diduduki terbagi menjadi wilayah Utara diduduki oleh 

„Adnaniyun dan wilayah Selatan oleh Qathaniyun (Labib Majdi Ahmad, 2017). 

Kebiasaan mengembara membuat orang-orang Arab senang hidup bebas, 

tanpa aturan yang mengikat sehingga mereka menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebebasan. Peperangan antar kabilah untuk merebut sumber mata air menjadi 

tradisi yang kuat, bahkan berlanjut dari generasi ke generasi karena itu mereka 

membutuhkan keturunan yang banyak terutama anak laki-laki untuk menjaga 

kehormatan kabilahnya. Jika malam tiba, mereka mengisinya dengan hiburan 

malam yang sangat meriah. Sambil meminum minuman keras para penyanyi 

melantunkan lagu-lagu dengan iringan musik yang iramanya menghentak-hentak 

dari ketabuhan yang terbuat dari kulit.  

Namun dibalik watak dan perilaku keras mereka memiliki jiwa seni yang 

sangat halus dalam bidang sastra, khususnya syair. Kepandaian dalam menggubah 

syair merupakan kebanggaan, dan setiap kabilah akan memposisikan pada tempat 

terhormat. Maka tidak heran kalau pada masa itu muncul para penyair ternama, 

semisal Umru‟ al-Qais, al-Nabighah al-Dubyani, A‟sya, Harits bin Hillizah al-

Yasykari, Antarah al-Absi, Zuhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Rabi‟ah dan lainnya 

(Nasir Amin, 2014).  

Karya sastra pada periode jahiliyah mengambarkan keadaan hidup 

masyarakat dikala itu, dimana mereka sangat fanatik dengan kabilah atau suku 

mereka, sehingga syair-syair yang muncul tidak jauh dari pembanggaan terhadap 

kabilah masing-masing. Demikian juga khutbah yang kebanyakan berfungsi 
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sebagai pembangkit semangat berperang membela kabilahnya, namun demikian 

karya-karya sastra pada periode jahiliyah juga tidak luput dari nilai-nilai positif 

yang dipertahankan oleh Islam seperti hikmah dan semangat juang (Aqit Jauhari, 

2011). 

Syair dalam tradisi dan budaya Arab Jahiliy>ah, selain sebagai karya sastra 

juga sebagai fakta sejarah yang tak terbantahkan, sebab syair bagi bangsa Arab 

bukan semata-mata sebagai media untuk mengekspresikan perasaan dan fikiran, 

lebih dari itu syair adalah kebanggaan dan identitas mereka selama berabad-abad 

lamanya. Syair sebagaimana dikatakan oleh Umar Ibn al-Khathab adalah 

pengetahuan bangsa Arab dan tidak ada ilmu selain syair yang melebihi 

kebenarannya (Buana Cahya, 2010).  

Karena bangsa Arab sangat gemar menaruh perhatian besar terhadap syair, 

terutama yang paling terkenal pada masa itu. Seluruh hasil karya terhadap syair 

digantungkan pada dinding ka‟bah selain dikenal dengan sebutan Muallaqat yaitu 

syair ditulis dengan tinta emas. Sebab setiap syair yang baik sebelum 

digantungkan pada dinding ka‟bah ditulis dengan tinta emas terlebih dahulu 

sebagai penghormatan terhadap penyair (Aqit Jauhari, 2011). Maka syair selain 

sebagai karya sastra, bagi masyarakat Arab Jahiliyah adalah representasi dari pola 

pikir, sikap, sejarah, dan realitas kehidupan (Buana Cahya, 2010).  
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Bait-bait syair karya penyair jahiliyah, Ar-Raqqad bin Al-Mundzir bin 

Dhirar Adh-Dhibbi mengambarkan keadaan masa tersebut: 

Apabila anak kuda betina warna merah kekuning-kuningan telah 

mengetahui punggungnya, 

Maka Tuhan pun akan mengobarkan peperangan di antara suku-suku, dan 

menyalakan api dengan ranting-ranting kayu bakarnya, dengan nyala yang tidak 

mampu ditimbulkan oleh perapian tungku. 

Pada masa sebelum Islam datang, bangsa Arab didominasi oleh kaum 

Baduwi yang hidup nomaden. Mereka hidup dalam kabilah yang berpindah 

pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari air dan Padang rumput. 

Pada waktu itu kabilah adalah satu kesatuan sosial masyarakat diantara mereka. 

Para sejarawan membagi penduduk Jazirah Arab kedalam dua daerah, Yaitu: 

1. Penduduk Utara. Mereka adalah Kabilah Adnan, Nizar, atau 

Muad. Mereka hidup menetap. 

2. Penduduk selatan. Mereka adalah Kabilah Yaman atau Qahthan. 

Mereka hidup secara nomaden. 

Di antara kedua kabilah diatas terdapat perbedaan bahasa dan ucapan 

(Gun, 2015).  

Adanya dua macam kondisi geografis yang berbeda ini mengakibatkan 

terjadinya dualism karakter penduduk, yakni antara kaum badui dan penduduk 

kota (Nasir, 2014, h. 25). Islam tidak menolak atau menentang syair yang selaras 

dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Justeru itu, syair terus wujud dan berkembang 

pada zaman awal Islam selaras dengan perkembangan suasana dan keadaan pada 

masa itu (Yusof, 2009, h. 22). 
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Karya sastra pada periode jahiliy>ah menggambarkan keadaan hidup 

masyarakat di kala itu, dimana mereka sangat fanatik dengan kabilah atau suku 

mereka, sehingga syair-syair yang muncul tidak jauh dari pembanggaan terhadap 

kabila masing-masing (Akit Jauhari Qomi, 2011). Kebiasaan mengembara 

membuat orang-orang Arab senang hidup bebas, tanpa aturan yang mengikat 

sehingga mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Pada musim penceklik 

dan musim panas, mereka terbiasa melakukan perampasan sebagai sarana hidup. 

Peperangan antar kabilah untuk merebut sumber mata air menjadi tradisi yang 

kuat, bahkan berlanjut dari generasi ke generasi (Nasir, 2014).  

 Sebenarnya di kalangan Bangsa Arab Jahiliy>ah banyak terdapat penyair 

kenamaan yang mempunyai reputasi dan pengaruh yang tinggi. Namun dari 

sekian banyak yang terkenal akan keindahan syairnya hanya ada tujuh sampai 

sepuluh orang saja, sebab dari sebagian hasil karya mereka masih utuh dan terjaga 

sampai sekarang. Pada masa Tabrizy ada sepuluh jumlah penyair maullaqat yakni: 

Umrul Qais, Nabighah, Zuhair, Tarfah, Antarah, Labid, Amru ibn Kulsum, Al-

Haris ibn Hilza dan Abidul Abros. 

Seluruh hasil karya dari kesepuluh orang penyair itu semuanya dianggap 

hasil karya syair yang terbaik dari syair yang pernah dihasilkan oleh bangsa Arab. 

Hasil syair karya mereka terkenal dengan sebutan Muallaqat. Dinamakan 

Muallaqat (kalung perhiasan) karena indahnya puisi-puisi tersebut menyerupai 

perhiasan yang dikalungkan oleh seorang wanita (Akit, 2011, h. 62). 
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2.2.3 Syair Setelah Datangnya Islam 

Masa sastra Arab kenabian adalah masa sejak dimulainya kenabian 

Muhammad saw; sampai wafatnya beliau. Masa ini tidak bisa dilepaskan dari 

perjalanan hidup Nabi saw; karena sejarah, dan sumber berita yang didapatkan 

seluruhnya bersumber langsung dari Nabi saw; dimana dakwah Islam sebagai 

bendera yang dibawanya (Gun, 2015, h. 2).  

Sejak datangnya Islam sampai berdirinya Bani Umayyah. Setelah Islam 

berkembang luas, terjadilah perpindahan orang-orang Arab ke daerah-daerah baru. 

Mereka tinggal dan menetap di tengah-tengah penduduk asli, sehingga mulailah 

terjadi asimilasi dan pembauran yang memperkuat kedudukan bahasa Arab. Sastra 

pada periode permulaan Islam ditandai dengan turunnya al-Qur’a >n al-Karim 

melalui perentara Nabi Muhammad saw; al-Qur’a >n menjadi landasan utama bagi 

Umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-harinya (Nasir, 2014).  

Pandangan Islam terhadap puisi ada dua macam. Pertama: sesuatu puisi 

akan dipandang terpuji oleh Islam jika digunakan dengan maksud dan cara yang 

baik. Kedua: puisi yang digunakan untuk maksud dan cara yang tidak terpuji 

maka Islam akan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak terhormat. Nabi 

sangat peka dengan keadaan bangsa Arab yang puisinya cenderung pada 

permusuhan dan kekerasan. Karena itu, dalam beberapa kasus Nabi melarang 

puisi. Namun jika puisi mempromosikan kearifan dan kebajikan, Nabi memujinya 

(Umroh, 2017, h. 149).  

Syair merupakan diwan al-Arab, sumber kemulyaan dan kemegahan 

mereka. Kemudian datang al-Qur’a >n yang mengajak pada tauhid dan berpegang 

pada keutamaan. Kejadian ini sangat mengejutkan mereka, maka merekapun 
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mulai memperhatikan, merasakan dan meneliti kata-kata, gaya bahasa dan arti-arti 

al-Qur’a>n. Sehingga diantara mereka ada yang mencari petunjuk-petunjuknya, 

kemudian orang-orang sesat menentangnya (Yunus, 2015). 

Tujuan syair pada zaman sadr al-Islam : 

 Menyebarkan aqidah Islam serta penetapan hokum-hukumnya, dan 

menganjurkan kaum muslimin untuk mengikutinya. 

 Dorongan untuk perang dan mendapat persaksian di sisi Allah 

karena menegakkan kalimatullah. 

 Al-hija, yaitu mula-mula untuk membela agama Allah, menyerang 

orang-orang Arab musyrik dimana caci maki tersebut tidak 

melanggar batas-batas keperwiraan dan telah mendapat izin dari 

Nabi 

 Pengembaraan peperangan dan penguasaan terhadap kota-kota 

serta bagaimana cara mengepungnya dan sebagainya. 

 Pujian. 

Syair pada zaman sadr al-Islam memiliki keistimewaan yang lebih 

dibandingkan puisi pada zaman jahiliyah. Keistimewaan yang lebih menonjol 

adalah terpengaruhnya para penyair dengan makna, lafadh, susunan dan gaya 

bahasa al-Qur’a>n dan Hadits serta menyandarkan pikiran-pikiran mereka pada ruh 

al-Qur’a>n (Yunus, 2015). 

Dalam karya-karya besar syair-syair Timur, sebagaimana karya-karya 

besar karya sastra barat seperti The Divine Comedy karya Dante, syair bukanlah 

ekspresi dari pengalaman terhadap realitas yang melebihi wujud sang penyair, dan 
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untuk itulah sang penyair harus menjadi seorang penyingkap rahasia dan petunjuk 

jalan (Nasr, 1993, h. 105). 

Nabi Muhammad saw; memiliki banyak penyair yang juga ulama dan da‟I 

pembela Islam. Abu Bakar Ash Shiddiq r.a seorang sahabat paling utama adalah 

juga seorang sastrawan. Meskipun sela ini tidak dikenal sebagai sastrawan 

ataupun penyair, namun puisi-puisi Abu Bakar bertebaran di banyak kitab Arab 

klasik. Belakangan ini, Raji al-Asmar mentahqiq manuskrip Diwan Abu Bakr atau 

Antologi Puisi-puisi Abu Bakr, yang dikeluarkan dari manuskrip al-Maktabah al-

Thahiriyah, Damaskus. Imam Syafi‟I juga dikenal sebagai ilmuwan dan 

sastrawan, dimana karyanya dirangkum dalam kitab Diwa As-Syafi‟i (Halim, 

2018, h. 2). 

2.3 Syair Dalam Ilmu Balaghah 

a) Secara Etimologi 

Balaghah berarti berarti     ٍُ ْٞ ُص ُٞ  sebagaimana ,(sampai) اَُإلْٗزَِٜبءُ  dan ْاُ

pada kalimat :  

 ِٚ ََ إ٤َُِْ َص َٝ َشاَدُٙ :  ُٓ   ٖ  ثَََِؾ كَُِ

“Seorang telah sampai pada tujuannya”, dan 

ِذ٣َْ٘خَ: إِْٗز٠ََٜ ََُٜب َٔ ُت اُ ًْ  ثَََِؾ اُشَّ

“Kendaraan telah sampai di kota”. 

b) Secara Istilah 

 , اِظًحب ثِِؼجَبَسٍح َصِح٤َْحٍخ كََصِح٤َْحٍخ : ََُٜب ك٢ِ اَُّْ٘لِظ اَصَش  َحاَلة  َٝ  َِ َٖ اَُغ٤ِِْ ْؼ َٔ رؤِد٣َخُ اُ

 َٖ اْلَْشَخبِص اَُِّز٣ْ َٝ  ِٚ ٍُ ك٤ِْ ِٖ اَُِّز ٣ُوَب ِغ ْٞ َٔ ِْ ُِ ٍّ اَل ًَ  َِّ ًُ ِخ  َٓ اَلء ُٓ َغ  َٓ َٕ ْٞ .٣َُخبغَجُ  

“Mengemukakan isi hati yang indah dengan bahasa yang jelas, benar, fashih 

(melekat dalam hati) dan sesuai dengan keadaan lawa bicara”. 
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Dari pengertian di atas dapat dinyatakan, bahwa balaghah mempunyai 

pengertian yang lebih luas disbanding fashahah. Karena selain memakai bahasa 

yang jelas, benar dan fashih, balaghah juga harus dapat melekat (membekas) pada 

hati yang sesuai dengan situasi dan kondisi bicara (Khamim, 2018, h. 8). Situasi 

dan kondisi yang dimaksud disini adalah audiens (ٓخبغت). Perubahan sikon 

audiens menuntut pula perubahan susunan bahasa agar “nyambung”, tidak “mis 

komunikasi”. Nilai balaghah setiap kalam bergantung kepada sejauh 

mana kalam itu dapat memenuhi tuntutan situasi dan kondisi setelah 

memperhatikan fasahah-nya (benar secara gramatikal) 

(https://www.taufiq.net/2011/09/pengertian-balaghah.html).  

Dalam kajian sastra / ilmu balaghah ini terdapat tiga hal yang penting, 

diantaranya: 

2.3.1 Ilmu Ma’ani ( نىعلم مع ) 

Istilah ilmu ma‟ani terbentuk dari dua kata, yaitu “ilmu” dan “ma‟ani”. 

Kata ma‟ani adalah bentuk jamak dari kata ma‟na, yang menurut bahasa berarti 

“pengertian”. Sedang menurut istilah ahli bayan, ma‟ani > adalah isi hati seseorang 

yang dikemukakan dengan bahasa yang benar. Pengertia ilmu ma‟ani sendir 

adalah: 

 ػِْ ٣ؼشف ثٚ احٞاٍ اُلّع اُؼشث٠ِّ اُّز٠ ثٜب ٣طبثن ٓوزط اُحبٍ

“ilmu yang memperlajari bentuk-bentuk kata Arab yang sesuai dengan muqtadla 

al-hal.” 

Dari pengertian di atas dapat diketahui, bahwa ilmu ma‟ani > adalah ilmu 

yang memelihara timbulnya pengertian yang salah dari suatu kalimat, dengan cara 

memelihara bentuk-bentuk perkataan yang sesuai dengan muqtadla al-ha>l. 

https://www.taufiq.net/2011/09/pengertian-balaghah.html
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Karenanya, akan terjadi perbedaan bentuk dalam setiap kalimat karena perbedaan 

al- ha>l (latar belakang). 

2.3.2 Ilmu Bayan (علم بيان) 

Ilmu baya>n Secara bahasa, baya>n berarti al-kasyf (tersingkap), al-îdlâh 

(nyata), dan al-zhuhr (terang). Sedang menurut istilah ilmu Ma’a >ni, ilmu baya>n 

adalah: 

“beberapa pokok dan kaedah untuk mengetahui cara untuk mengemukakan 

satu pengertian dengan ungkapan yang berbeda dengan yang lain (sesuai denga 

maqtadla al-hal), karena kejelasan adalah „aqliyah (petunjuk berdasarkan akal) 

dari pengertian itu sendiri” 

Dengan kata lain, satu pengertian dapat dikemukakan dengan berbagai macam 

ungkapan selama sesuai dengan muqtadla al-ha>l, untuk mencari kejelasan makna 

yang dimaksud (Khamim, 2018, h. 11). 

Dalam syair, Ilmu Bayan menempati posisi yang sangat penting. Hal ini 

dikarenakan Ilmu Bayan mempelajari tentang penyerupaan sesuatu kalimat 

tertentu dengan sesuatu yang lain untuk menunjukkan maksud yang tersirat. 

Dalam ranah sastra Arab, Ilmu Baya>n digunakan apabila seseorang ingin 

mengatakan atau mengungkapkan suatu hal tetapi dengan ungkapan yang berbeda. 

Contoh sederhana untuk mengungkapkan bahwa seseorang melihat nenek yang 

sudah tua. Nenek yang sudah tua di sini bisa diungkapkan dengan kalimat lain 

yaitu “orang yang banyak ubannya”. Kalimat kedua lebih halus dan indah 

didengar jika dibandingkan dengan kalimat yang pertama (Mustoifa, 2017, h. 3-4). 
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2.3.3 Ilmu Badi’ (علم بديع) 

Yaitu suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui segi-segi keindahan 

bahasa, baik secara maknawi maupun lafdzi, setelahnya memenuhi dua aspek 

tersebut diatas. 

Hifny Bik Nashif dalam bukunya   “ًزبة هٞاد اُِـخ اُؼشث٤خ” yang dikuti 

oleh Mardjoko Idrus dalam bukunya “Ilmu Balaghah”, memberikan definisi 

mengenai ilmu badi‟ dengan : 

٣ؼشف ثٚ ٝعٞٙ رحغ٤ٖ اٌُالّ أُطبثن ُٔوزط اُحبٍ ٝٛزٙ ػِْ  

اُٞعٞٙ رشعغ ا٠ُ رحغ٤ٖ أُـ٠٘ ٣ٝغ٠ٔ ثبُٔحغ٘بد أُؼ٣ٞ٘خ    

 ٝٓب ٣شعغ ٜٓ٘ب ا٠ُ رحغ٤ٖ اُلع ٣غ٠ٔ ثبُٔحغ٤٘بد اُلظ٤خ

„Ilmu Badi>’ adalah ilmu untuk mengetahui aspek-aspek keindahan sebuah 

kalimat yang sesuai dengan keadaan, jika aspek-aspek keindahan itu berada pada 

makna, maka dinamakan dengan Muhassina >t al-Maknawiyah. Dan bila aspek 

keindahan itu ada pada lafadz, maka dinamakan dengan Muhassinat al-Lafdziyah‟. 

Al-Badi >‟ secara etimologi berarti menciptakan dengan tidak ada contoh 

sebelumnya, lafadz badi >‟ berasal dari akar kata “bada‟a asy-syaia” yang berarti 

“Ikhtara‟ ahu” membuat dengan tidak ada contoh sebelumnya, kata al-badi>‟ juga 

bermakna isim fa‟il (yang melakukan pekerjaan) berdasarkan pada firman Allah 

Ta‟ala “ ثذ٣غ اُغٔبٝاد ٝاالسض” Allahlah yang menciptakan langit dan bumi “QS 

al-Baqarah: 117. Sedang menurut Istilah al-Badi‟ adalah ilmu untuk mengetahui 

aspek-aspek keindahan serta kelebihan-kelebihan suatu kalimat, gingga kalimat 

tersebut bertambah indah, tentu setelah sesuai dengan keadaan (h. 57-58). 
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2.4 Al-Qur’a >n dan Hadits 

2.4.1 Al-Qur’a >n 

Islam tidak menerima syair secaran total dan juga tidak menolaknya secara 

total. Sebaliknya ia menerima syair yang seiring dengan ajaran dan nilai-nilai 

murni yang diketengahkannya dan menolak syair yang menyeru kepada kebatilan, 

hawa nafsu dan kehidupan secara jahiliah.  

Sehubungan dengan itu ada diriwayatkan dari Ibn „Abbas r.a bahwa 

bahagian pertama ayat al-Qur’a>n al-Karim dari ayat 224-226 ditujukan terhadap 

penyair-penyair musyirikin seperti „Abdullah bin al-Ziba‟ra, Hubayrat bin Wahb 

al-Makhzumiy, Abu „Azzah al-jumahiy dan Umayyat bin Abu al-Salt (beliau 

hampir masuk Islam disebabkan beliau mengubah syair jahiliyah menjadi syair 

iman). Mereka senantiasa dikelilingi oleh orang ramai sambil mendengar syair 

mereka. Mereka adalah sesat dan menyesatkan. 

Sementara ayat 227 adalah ditujukan kepada penyair-penyair seperti 

Hassan bin Tsabit, Ka‟ab bin Malik dan „Abdullah bin Rawahah yang 

menggunakan syair untuk mempertahankan dan membela dakwah Islam serta 

menolak kecaman penyair musyrikin terhadap Rasulullah saw; Juga terhadap 

agama Allah swt; Ada beberapa ayat dalam al-Qur’a >n yang menolak syair ketika 

syair itu disandingkan kepada Allah dan Rasul-Nya, diantaranya: 

 َٕ ْٞ ُُ َّٝ ََ ااْلَ بٰٓ اُْسِع َٔ ًَ ٤َِْؤْرَِ٘ب ثِٰب٣ٍَخ   كَ
َٞ َشبِػش ۚ ُٛ َْ َِ اْكزَٰشىُٚ ثَ ٍّْۢ ثَ بُس اَْحاَل ـَ ا اَْظ ْٰٓٞ َْ هَبُُ  ثَ
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Terjemahnya: 

“Bahkan mereka mengatakan, (al-Qur'an itu buah) mimpi-mimpi yang kacau, 

atau hasil rekayasanya (Muhammad), atau bahkan dia hanya seorang 

penyair, cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda (bukti), seperti 

halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu.” (Qur’a >n 21:5) 

ب  َٓ َٝ ْؼَش  ُٚ اُشِّ ٰ٘ ْٔ ب َػَِّ َٓ َٝ  ٖ ج٤ِْ ُّٓ   ٕ هُْشٰا َّٝ ش   ًْ َٞ اِالَّ ِر ُٛ ْٕ ٚٗ ۗاِ َُ ٢ْ ـِ جَ
َْْۢ٘٣  

Terjemahnya: 

“Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu 

tidaklah pantas baginya. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan 

Kitab yang jelas.” (Qur’a>n 36: 69) 

ۗ ٍٕ ْٞ ْغُ٘ َّٓ ا ٰاَُِٜزَِ٘ب َُِشبِػٍش  ْٰٓٞ ًُ َٕ اَى َِّ٘ب َُزَبِس ْٞ ُُ ْٞ ُ ٣َو َٝ  

Terjemahnya: 

“dan mereka berkata, “Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami 

karena seorang penyair gila?” (Qur’a>n 37: 36) 

سٍۙ  ْٞ ُْ٘ش َّٓ  ك٢ِْ َسمٍّ 

Terjemahnya:  

“pada lembaran yang terbuka,” (Qur’a>n 52: 3) 

 َٕۙ ْٞ ُ٘ ِٓ ب رُْؤ َّٓ ٍِ َشبِػٍشۗ ه٤َِِْاًل  ْٞ َ َٞ ثِو ب ُٛ َٓ َّٝ 

Terjemahnya:  

“Dan ia (Al-Qur'an) bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu 

beriman kepadanya.” (Qur’a>n 69: 41) 

Seperti yang dapat dilihat bahawa kelima-lima ayat yang disebutkan diatas 

tidak menyentuh tentang sikap Islam terhadap Syair. Sebaliknya ayat-ayat tadi 

menggambarkan sikap orang-orang Musyrikin terhadap al-Qur’a >n al-Karim 

adalah ciptaan seorang penyair, tetapi sebaliknya ia adalah daripada Allah swt. 
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Kesimpulannya bahawa kelima-lima ayat tersebut tidak menyentuh tentang syair 

sama halnya ia bersifat positif atau negative (Yusof/2009: 28-29). 

٠ اُْدعُ  ُٰ َِ  اِ خِ  َسثِّيَ  َعج٤ِْ َٔ ٌْ ُِْح ِػظَخِ  ثِب ْٞ َٔ ُْ ا َُْحَغَ٘خِ  َٝ ْْ  ا ُُْٜ َعبِد ُٖۗ  ٢َِٛ  ثِبَُّز٢ِْ  َٝ َّٕ  اَْحَغ  اِ

َٞ  َسثَّيَ  ُٛ  ُْ ْٖ  اَْػَِ َٔ ََّ  ثِ ْٖ  َظ ٖٚ  َػ َٞ  َعج٤ِِِْ ُٛ َٝ  ُْ َٖ  اَْػَِ ْٜزَِذ٣ْ ُٔ ُْ  ثِب

Terjemahnya: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 

yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat 

dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk.” (Qur’a >n 16:125). 

2.4.2 Al-Hadits 

Dalam agama Islam terdapat dua bentuk penjelasan tentang kedudukan 

syair ada teks yang menjelaskan tentang kebolehannya dan adapula yang 

mencelanya. Adapun teks hadis yang menjelaskan kebolehan syair dan bersyair 

adalah sebagai berikut: 

ٍُ هللا ْٞ ٍَ َسِدْكُذ َسُع ِٚ هَب ْٖ أَث٤ِ ِش٣ِذ َػ ُٖ اُشَّ ِشٝ ْث ْٔ ْٖ َػ ب  -ص٠ِ هللا َػ٤َِٚ ٝعِْ -َػ ًٓ ْٞ َ٣

 ٍَ َْٗشْذرُُٚ ث٤َْزًب كَوَب َ . كَؤ ٍَ ْْ هَب ُِْذ ََٗؼ َِْذ َشئًب. هُ ِٖ أَث٢ِ اُصَّ ٤َّخَ ث َٓ
ْٖ ِشْؼِش أُ ِٓ َؼَي  َٓ  َْ َٛ ٍَ كَوَب

بئَخَ ث٤ََْذ. ِٓ ِٚ(. َحز٠َّ أََٗشْذرُُٚ  ٤َٛ( ٍَ َْٗشْذرُُٚ ث٤َْزًب كَوَب َّْ أَ ِٚ( صُ ٤ ِٛ )سٝاٙ ٓغِْ( )  

Artinya: 

 “Dari Amru bin al-Syarid dari Ayahnya ia berkata: 'suatu ketika aku bersama 

Rasulullah Saw. kemudian beliau berkata: "Apakah kamu mengetahui 

beberapa (bait) dari syair karya Umayyah bin ash-Shalt?", aku menjawab : 

'ya', beliau berkata: "lantunkanlah!", kemudian aku melantunkan satu bait, 

beliau berkata: "lanjutkan" kemudain aku melantunkan satu bait, beliau 

berkata: "lanjutkan" hingga aku melantunkan 100 bait (syair)‟” HR. Muslim. 

Selain riwayat di atas terdapat pula riwayat lain sebagaimana yang 

dikeluarkan oleh al-Tirmidzi dalam sunannya: 
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اَحخَ  َٝ ُٖ َس ُْوَبِء , ٝاْث َشِح ا ْٔ ٌَّخَ ك٢ِ ُػ َٓ  ََ ِٚ ٝعِّْ َدَخ ََّ هللاُ َػ٤َِْ َّٕ اَُّ٘ج٢َِّ َص ْٖ أَََٗظ , أَ َػ

ْْ َػ٠َِ  ٌُ َّ َْٗعِشثِ ْٞ ِٚ ا٤َُ ْٖ َعج٤ِِِْ لَّبسَػ ٌُ ا ث٢َِ٘ اُْ ٍُ : َخُِّٞ ْٞ ُ َٞ ٣َو ُٛ َٝ  : ِٚ َٖ ٣ََذ٣ْ ِش٢ ثَب٣ْ ْٔ َ٣

ِْ٘ض٣ِِ  َٖ رَ ُش : ٣َبْث َٔ ٍَ َُُٚ ُػ ِٚ كَوَب ْٖ َخ٤ِِِِ ََ َػ َُ اَُخ٤ِِ ِٛ ٣ُْز َٝ  ِٚ ِِ٤ ٌَ َٓ  ْٖ َّ َػ َُ اَُٜب ِٚ َظشثًب ٣ُِض٣

 ٍَ ٍُ ِشْؼَشا؟ كَوَب ْٞ ٌُ ِّ هللاِ رَ ك٢ِ َحَش َٝ ِٚ ّٝعِْ ,  ٍُ هللا َص٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ ْٞ َٖ ٣ََذ١ْ َسُع َحخَ , ث٤َ َٝ َس

ِٚ ٝعَِّْ  َُّْ٘ج٢ُِّ ص٠ِ هللا َػ٤َِ ٖ ْ َٗعِح ا ِٓ  ْْ ِٜ ٢َِٜ أعَشُع ك٤ِْ ُش, كَِ َٔ َِّ َػُ٘ٚ ٣َب ُػ َِ ََٛز : َخ اَُّْ٘ج

ٖ  ؿش٣ت . )سٝاٙ اُزش٤ٓز(َحِذ٣ش حغ  

Artinya: 

“Dari Anas Bahwasanya Rasulullah Saw masuk ke Makkah pada masa umrah 

dan Abdullah bin Rawah sedang berjalan di depan beliau sambil berkata: 

"Berikan jalan kepada anak orang-orang kafir Hari ini kami akan memukul 

kalian dirumah kalian Dengan pukulan yang menghilangkan kesedihan dari 

peraduannya. Dan menjauhkan seorang kekasih dari kekasihnya. Umar 

kemudian berkata kepadanya: 'wahai Ibnu Rawah dihadapan Rasulullah Saw 

dan didalam masjid al-haram kamu melantunkan syair?' kemudian Nabi Saw 

berkata kepada Umar: "Biarkan dia wahai Umar sebab hal itu lebih 

mempercepat dari siraman yang baik"” (HR. At-Tirmidzi) 

Dalam riwayat yang lain Rasulullah Saw memuji syair salah seorang 

sahabat yang bernama Labid bin Rabi'ah Rasulullah Saw bersabda: 

ْٖ أَث٢ِ َُٛش٣َْشحَ  ٍَ اَُّ٘ج٢ُِّ  -سظ٠ هللا ػ٘ٚ –َػ ٍَ هَب ِخ  -ص٠ِ هللا ٝعِّْ –هَب َٔ ِِ ًَ )أَْصَذُم 

ب َٓ َُّ َش٢ٍْء  ًُ خُ َُج٤ٍِْذ أاَلَ  َٔ ِِ ًَ ْٕ  هَبََُٜب اُشَّبِػُش  ِِذ أَ ُٖ أَث٢ِ اُصَّ ٤َّخُ ْث َٓ
بَد أُ ًَ َٝ   َ َخاَل هللاَ ثَبِغ

) َْ )سٝاٙ اُجخبس١( ٣ُْغِِ  

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallhu 'alaihi wassallam beliau berkata: 

"Kalimat yang paling benar yang diucapkan oleh penyair adalah kalimat 

Labid: "Ketahuilah segala sesuatu yang selain Allah adalah bathil (rusak 

dan binasa)". Dan hampir saja Umayyah bin Abu al-Shalt memeluk Islam". 

(HR. Bukhari) 
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Dalam Riwayat lain Rasulullah Saw mengemukakan bahwasanya terdapat 

kandungan hikmah dibalik bait-bait syair sebagaimana sabda Beliau Saw: 

َّٕ سعٍٞ هللا ْؼٍت أَْخجََشُٙ أَ ًَ  ُٖ ْٕ أُث٠ََّ ْث َٖ  -ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ -أَْخجََشُٙ أَ ِٓ  َّٕ ٍَ )إِ هَب

خً( َٔ ٌْ ْؼِش ِح )سٝاٙ اث٢ دٝاد( اُشَّ  

Artinya: 

“Dari Ubai bin Ka'ab Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya 

terdapat hikmah diantara (bait-bait) syair"  (HR. Abu Daud) 

Adapun hadis yang menerangkan akan ketidak bolehan syair dan bersyair 

dan merupakan hadis bahasan utama pada artikel ini adalah: 

ُف  ْٞ زََِِئ َع ْٔ َ٣ ْٕ ٍَ اَلَ ْٖ اَُّ٘ج٢َِّ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ هَب ْٕ َػ ْٖ أَ ِٓ ْْ ه٤ًَحب َخ٤ش  َُُٚ  ًُ أََحِذ

)سٝاٙ ٓغِْ( ٣َٔزََِِئ ِشْؼًشا.  

Artinya:  

“Dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Lambung seseorang penuh dengan nanah 

lebih baik daripada penuh dengan syair". 

“Tenggorokan salah seorang dari kalian dipenuhi nanah sampai ia telan lebih 

baik daripada ia dipenuhi oleh syair”. (HR. Muslim) 

Sebenarnya hadis tentang pelarangan bersyair memiliki asbab al-wurud 

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Abu Said al-Khudri 

beliau berkata: 

ُ  ٍُ ْٞ عُ سَ  غَ َٓ  شُ ٤ْ غِ ُٗ  ُٖ حْ ب َٗ َ٘ ٤ْ ثَ  ُ ِّ صَ  هللاَّ ْ ثبُؼشط إرػشض شبػش ٣٘شذ ِّ عَ َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٠ هللاَّ

كوبٍ سعٍٞ هللاَّ ص٠ِ هللاَّ ػِغٚ ٝعِْ : خذٝا اُش٤طبٕ, أٝ أٓغٌٞا اُش٤طبٕ, ألٕ 

)سٝاٙ ٓغِْ( ٣ٔزِئ عٞف سعَ ه٤حب خ٤ش ُٚ ٖٓ إٔ ٣ٔزِئ شؼشا  
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Artinya:  

"Ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah Saw di al-'Araj, tiba – tiba 

seorang penyair membacakan syair kepada kami Rasul pun berkata: "Tahan 

Syaitan itu, dan peganglah........lalu beliau bersabda: "Lambung seseorang 

penuh dengan nanah lebih baik daripada penuh dengan syair" (Mahfud, 

2015, h. 95-97) 

 ٍّ اَل ٌَ ُْ ثِ َِّ ٌَ ََ ٣َزَ َْ كََغَؼ ُٖ َػجَّبط هبٍ َعبَء أَْػَشاث٢ٌِّ ا٠َُِ اَُّ٘ج٢ِِّ ص٠ِ هللاُ ػ٤ِٚ ٝعِّ ْٖ اْث َػ

 : َْ ب.كَوَبٍ سعٍٞ هللاِ ص٠َِّ هللاُ ػ٤ِٚ ٝعِّ ًٔ ٌْ ْؼِش ُح َٖ اُشِّ ِٓ  َّٕ إِ َٝ ِٕ ِعْحًشا,  َٖ اُج٤ًَب ِٓ  َّٕ  إِ

 )سٝاٙ اث٢ دٝاد(

Artinya: 

“ Dari Ibnu Abbas ia berkata seorang Arab dusun datang kepada Nabi 

Shallahu „alaihi wasallam dan berkata dengan suatu perkataan. Maka 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda : Sesungguhnya sebagian 

keindahan bahasa itu penyihir, dan sebagian dari syair itu hikmah” (HR. 

Abu Daud) 

  


